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Dömötör Szabolcs

	 Independencia		

	 	 Lav	Diaz	néhány	filmje	kapcsán...

 

Az emberek azzal a szabadsággal, ami az övék, nem tudnak, vagy nem akar-
nak élni. Azoknak az erőknek sem tudnak ellenállni, melyek a szabadságukat 
el akarják bitorolni, aminek következtében saját szabadságukról sem tudnak 
többé szabadon rendelkezni. Mivel nem képesek szembe szállni azzal a hata-
lommal, ami az ő saját szabadságukról való szabad rendelkezést elbitorolja, 
alávettekké válnak, és ezzel generációról generációra adományozódik át a 
tudás: nincsen saját szabadságom. Idővel pedig csak sejtésként marad meg, 
hogy egykor ez másképpen lehetett. Vagy még úgy sem. Idővel kialakul az a 
kollektív képzet, hogy a szabadság hiánya a dolgok rendje szerint való. Erre 
gyakran mitikus magyarázatokat adnak.
 Ha valaha tudta is az ember, hogy miért létezik, mi létének értelme, ma 
erősen bizonytalan. A modernitás az értelemben és a történelemben bízik. 
Lav Diaz filmjeit látva úrrá lesz rajtunk a kétely. A történelem Diaznál fenye-
gető, az értelem nemkülönben. Három filmjére szeretnék utalni. Az Evolution	
of	a	Filipino	Family-re, és két utolsó játékfilmjére, a Norte,	the	End	of	History-
ra és a From	What	Is	Before-ra.1  
 Az Evolution két szegény filippínó család életét mutatja be egy konkrét 
történelmi időszakban. A film 1972 és 1987 között játszódik, amikor Ferdinand 
Marcos, Fülöp-szigetek elnöke szükségállapotot vezet be. Olyan kivételes hely-
zetben éltek a filippínó emberek ebben az időszakban, amiben állampolgári 
jogaikat semmisnek tekintik. Diaz az idő legnagyobb részében a földművelő 
családra irányítja a figyelmünket, az ő mindennapi küzdelmeiket láthatjuk, ba-
nális epizódokat valós időben. A történelmi eseményekről archív felvételekből 
értesülünk, ezeket a film különböző pontjain játssza be a rendező, hol hosz-
szabban, hol rövidebben. Ezek az epizódok a film többi részéhez képest stilá-
risan, időkezelésükben feltűnően különböznek. Rossz minőségű, kapkodó kézi 
kamerás felvételek számolnak be néhány meghatározó történelmi eseményről, 
így Benigno Aquino (Marcos politikai ellenfele) meggyilkolásáról vagy az 1986-
os forradalomról, ahol megdöntötték Marcos uralmát. Utóbbi bekapcsolódik 
a film fiktív történetébe, de a többi esetben azt tapasztaljuk, hogy a konkrét 
történelmi-politikai események valósága nem érinti a szereplők valóságát. 

1 A címeket angol fordításban közlöm.
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A két valóság nem metszi egymást, bár az egyik valóság képes betörni a 
másikba. A hatalom ugyanis a saját valóságát fogadja csak el, és ezt kívánja 
érvényesíteni egyedüli valóságként. 
 Diaz stratégiája feltárja a hatalom működését, és annak mediális közvetí-
tettségét. Itt azokra a rádióadásokra utalok, amelyeket a karakterek rendsze-
resen hallgatnak. Ez voltaképpen egy rádiós szappanopera, amelyet kétféle-
képpen ábrázol Diaz. Egyfelől látjuk a főszereplő család tagjait, ahogy pihenés 
közben nap mint nap hallgatják. Ezek az adások tagolják az egyébként lassan 
folyó időt. Másfelől látjuk a rádióstúdióban a színészeket, ahogy eljátsszák az 
egyes jeleneteket és szituációkat. Diaz mind az archív felvételeknél, mind a 
szappanopera készítését dokumentáló felvételeknél a médium hatalmát pre-
zentálja. Az archív felvételek azért kerülnek a filmbe, mert Diaz hisz a doku-
mentumképek igazságértékben, tehát úgy gondolja, hogy ezek a felvételek 
képesek felmutatni az igazságot konkrét történelmi események esetében, és 
képesek arra, hogy felülírják a történelem hivatalos változatát, amit a hata-
lom szignált. Ugyanezt gondolja a fikció képeiről, ott azonban nem a közvetlen 
látvány tárja fel az igazságot (ez esetben nem a történelmi igazságot), hanem 
– ha úgy tetszik – a képek összessége, tehát a műalkotás egésze. A szap-
panopera esetében azért nézhetünk hosszan a kulisszák mögé, hogy leleple-
ződjön annak manipulációra épülő technikája, az, hogy az egész az érzékek 
tudatos és elrendelt megtévesztéséről szól. A szappanopera kilépést, mene-
külést jelent az állandó nélkülözésből, a nincstelenségből, nem ad lehetőséget 
arra, hogy a hallgató a saját életére és helyzetére képes legyen reflektálni. 

Evolution	of	a	Filipino	Family	-	2004
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Az állítás, miszerint az ember, aki egész nap keményen dolgozik, munkája 
végeztével másra sem vágyik, csak egy kis kikapcsolódásra, nem több mint 
a hatalom hazugsága, egyben a hatalom eszköze arra, hogy saját pozícióját 
konzerválja. Ez Diaz életének és munkásságának talán legfontosabb állítása, 
de erre a szöveg második részében, amelyben Diaz stílusát elemzem, még 
visszatérek.
 A Norte nyomatékosítja Diaz nézeteit. Úgy indul, mint egy újabb Bűn	
és	bűnhődés adaptáció: Fabian, a fiatal és rendkívül tehetséges joghallgató 
szabadidejét kocsmákban, kávézókban való filozofálgatással tölti. Fabian az 
eszes üresség embere, akinek nincs igazi erkölcsi támasztéka. Egyik este 
egy esdeklő nőt lát a helyi uzsorás házánál, ahova egyébként ő maga is járni 
szokott. Megszánja a nőt, pénzt ad neki, néhány nappal később pedig meg-
gyilkolja az uzsorást és annak lányát. A gyilkossággal azonban Fabian helyett 
Joaquint vádolják meg, annak a nőnek a férjét, akit korábban Fabian meg-
szánt. Joaquin Fabian előtt már járt az uzsorásnál, ahol a kialakult vita során, 
végső elkeseredésében elkezdte fojtogatni. Ez már elég bizonyíték az igazság-
szolgáltatás számára: életfogytiglanra ítélik.

 

Fabianban a lelkiismeretből fakadó bűntudat nem alakul bűnbánattá. El-
törli saját történetét, minden kapcsolatát, végül belemerevedik az időbe. 
Joaquin nem követte el azt a bűnt, amiért börtönbe zárták, azonban ő ké-
pes bűnbánatot gyakorolni. A bűnbánat a rabságból a szabadságba vezet, 
Joaquin pedig egy szimbolikus jelenetben képessé válik túllépni téren és időn. 

Norte,	the	End	of	History	-	2013
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Diaz egy beszélgetés során elmesélte a film címének a történetét.2 A Norte-t 
ott forgatták, ahol Ferdinand Marcos valaha élt (a család mind a mai napig itt 
él), Fabian karaktere pedig egyértelműen Marcosról lett mintázva, aki szintén 
kiváló jogászként indult. A filippínó nép számára Ferdinand Marcos jelentette a 
történelem végét, Fabian karakterében pedig ott rejtőzik egy leendő diktátor.
 Diaz eddig utolsó játékfilmje* a From	What	Is	Before egy kis, elszigetelt 
faluban játszódik, az 1970-es évek legelején, és a szükségállapot bevezeté-
sével ér véget. A film legelején az ismeretlen narrátor hangja bejelenti, hogy 
amit látni fogunk, az emlékeiből származik, az események valós eseményeken 
alapulnak, a karakterek mintájául valóságos emberek szolgáltak. A falu életét, 
különös, tisztázatlan események zavarják meg. Házak égnek le, tehenek hal-
nak meg, furcsa hangokat hallanak az erdőből. Az eseményekről kiderül, hogy 
nem misztikusak vagy megmagyarázhatatlanok, hanem történetiek, és előre 
kiszámítottak. Diaz saját gyermekkorának emlékeit dolgozta fel. A már szinte 
tökétesre csiszolt stílus ragyogóan ábrázolja azt, ahogy hatalom manipulálja 
az emberek érzékelését. A film végén kiderül, hogy a hatalom embere épült 
be a falusiak közé, tehát visszamenőleg értelmezhetjük a gyanús eseménye-
ket. Diaz filmjének igazi érdeme egyrészt az, ahogy a képi világ révén bevonja 
a nézőt, aki így osztozik a falusiak valóságérzékelésében, másrészt, ahogy a 
látszólag eseménytelen cselekményből logikus és hátborzongató konklúzió-
ként következik a szükségállapot bevezetése.

2http://www.lafuriaumana.it/index.php/29-archive/lfu-17/16-michael-guarneri-militant-
elegy-a-conversation-with-lav-diaz
* 2016 február 18-án, a Berlini Filmfesztiválon lesz Lav Diaz új filmjének, A	Lullaby	to	the	
Sorrowful	Misteries-nek a bemutatója. [szerk. megj.] 
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A	rendszer	ellen

Lav Diaz korszerűtlen alkotó. Célja nem kevesebb, mint az intézményesített 
világ legyőzése, a „rendszer” lebontása, saját népének felemelése. Ennek ér-
dekében megteremtette saját moziját, ami teljesen független, csak a saját 
szabályai vonatkoznak rá. Egyfajta szellemi keresztapja lett az „új filippínó 
filmnek”, olyan fiatal alkotókra hatott nézeteivel, mint Raya Martin, Khavn De 
La Cruz vagy John Torres. Diaz alighanem legnagyobb példaképe Lino Brocka, 
aki a hetvenes években küzdött a Marcos rezsim ellen: filmjei addig tabunak 
számító témákat dolgoztak fel és szociálisan érzékenyek voltak. Brocka ne-
velőnek is tekintette magát, nevelőnek, aki kineveli saját közönségét. Diazra 
elsősorban ezzel a szemlélettel, és nem esztétikai értelemben hatott. Olyany-
nyira tiszteli, hogy az Evolutionben Brocka megjelenik archív felvételeken és 
fiktív jelenetekben is felidézi szellemét (ezekben a jelenetekben az 1991-ben 
elhunyt Brockat egy filmkritikus alakítja). Diaz számára tehát a filmkészítés 
politikai tett, és hisz abban, hogy egy film képes változtatni a dolgok mene-
tén, vagy ha a dolgok menetén talán nem is, de az egyes emberek szem-
léletén mindenképpen. Diaz mikor forgat, akkor is kívül áll, rendkívül ala-
csony költségvetésből gazdálkodik (egy átlagos magyar film költségvetésének 
a töredékéből), a filmeket nem filmstúdiók finanszírozzák, hanem különböző 
pályázatok útján jut hozzá. Saját felszereléssel dolgozik, kizárólag eredeti 
helyszíneken, és saját stábbal, ami általában a barátaiból áll. Filmkészítési 
módszerei szoros összefüggésben állnak stílusával. 
 A jellegzetes Lav Diaz snittben egy embert, vagy embereket látunk sétál-
ni, valahonnan a kép mélyéről jönnek, meglehetősen lassú tempóban, a snitt 
pedig azzal ér véget, hogy kisétálnak a kép előteréből. A mélységi kompozíció 
alakítja a legtöbb beállítást, és nagyon gyakori, hogy az egyes mozgásokat va-
lós időben látjuk. A kamera pedig legtöbbször statikus, ha mozog, akkor több-
nyire svenkel. Diazt az ún. „lassú film” vagy „kontemplatív film” alkotói közé 
sorolják.3 A legtöbb kritériumnak valóban megfelel, számára kedves alkotói 
között találhatjuk Tarr Bélát, Hou Hsiao-Hsient vagy Andrej Tarkovszkijt. Ő is 
a modernizmus minimalista formáinak örököse. A legtöbb jelenetben a fontos 
eseményeket nem látjuk. A képen kívüli tér kulcsfontosságú Diaz kompozíciói-
ban, ha azonban látjuk az eseményt, akkor általában pont a „lényeg” előtt vág. 
Egy jellemző példa legutóbbi filmjéből: a kép előterében egy öregember egy 
padon ücsörög, a háttérben pedig felismerjük azt az közeledő alakot, akit már 
a megelőző snittben is láthattunk, ahogy a falu felé tartott. Nem tudjuk ki ez a 
férfi, és mit akarhat, ezért feszülten várjuk, hogy odaérjen az öregemberhez, 
hátha kiderül végre róla valami. A körülbelül másfél perces jelenet azonban vé-
get ér, amint az ismeretlen férfi megszólítja az öreget. A következő beállításban 
a falu egyik lakója figyeli, ahogy ugyanez a férfi beköltözik a szomszéd házba, 

3 A lassú filmről lásd: Vince Teréz, Nézem,	érzem	-	Tarr	Béla,	a	„lassú	mozi”	és	a	befogadói	
folyamat, Filmszem, 2012/2, 5-20.
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kilétéről még mindig nem tudunk semmit.
 Rengeteg a holt idő a filmjeiben. Nagyon jellemző, ahogy a nézés aktu-
sát kiemeli. Ebben leginkább Tarr hathatott rá. Gyakran fordul elő, hogy ab-
lakból látunk történéseket, a képek keretezése sokszor hangsúlyos, a nézés, 
a figyelés, a leskelődés a filmjeiben tematikusan is megjelenítődik, kiváltképp 
igaz ez korábban említett filmjére, a From	What	 Is	Before-ra, amiben egy 
kis közösségen kezd eluralkodni a paranoia. Sok jelenet nem szól másról, 
minthogy egy ember követ egy másik embert. Diaz egyáltalán nem használ 
filmzenét, és majd minden filmje fekete-fehér, snittjeinek átlaghossza szélső-
ségesen magas. Ugyanakkor, szemben a kontemplatív film legtöbb alkotójá-
val, filmjei konkrét történelmi időben játszódnak, bizonyos történelmi esemé-
nyek egyértelmű hangsúlyt kapnak. Szereplői a filippínó nép sorsát, érzéseit 
szimbolizálják, de ezzel együtt hús-vér figurák, akik nincsenek elidegenedve 
sem a környezetüktől, sem a másik embertől általában. Stílusát szokták még 
neo-neorealizmusnak is címkézni. Ez találó, ha arra gondolunk, hogy Bazin 
miben látta a neorealizmus valódi újdonságát. Bazin számára „a neorealiz-
mus a valóság egy új formáját jelentette, amelyet szétszórtnak, elliptikusnak, 
vándorlónak vagy kóborlónak tartott, és amely szándékosan lazán összefű-
zött tömbökkel és lebegő eseményekkel dolgozik”.4 A kóborlás megjelenik szó 
szerint is a filmekben, elég, ha csak a legfontosabb kóborló alakra utalok, 
Raynaldora, az Evolution-ből.
 Diaz filmjeinek legfeltűnőbb sajátossága mégsem a lassúság, hanem 
extrém hosszúságuk. Kovács András Bálint a Sátántangó kapcsán írja: „Tarr 
radikális gesztusa kihívás volt az európai filmkultúrát kedvelő mozinézőnek. 
Mintha sokkterápia segítségével akarná visszavezetni ahhoz a felismeréshez, 
hogy mi az igazi filmművészet. (…) A hét és fél órás hossz válasz a felületes, 
gyors reakciókra és szubliminális hatásokra épülő mai filmstílusra. (…) A Sá-
tántangó minden elemében szélsőségig menő ellenpontja annak a fejlődésnek, 
ami a kilencvenes évek filmkultúrájában elindult, és ma az uralkodó tenden-
ciának tekinthető”.5 Ha a Sátántangó radikális gesztus volt, minek nevezzük 
Lav Diaz életművét? A fordulópontnak számító Batang	West	Side óta filmjei 
átlagosan 363 percig tartanak. A leghosszabb, az Evolution közel 11 órás, de 
több kilenc órás filmje is van. A legendás amerikai filmrendező, Sidney Lumet 
a filmkészítésről szóló könyvében rámutat arra, hogy a filmek hosszáról való 
döntés sem pusztán kreatív vagy művészeti kérdés, sőt erről általában nem 
is az alkotók döntenek: „… a legtöbb stúdió azt írja elő, hogy a film futási 
ideje két óránál nem lehet hosszabb. Emögött gazdasági okok állnak, hiszen 
a stúdió és a mozitulajdonos is abban érdekelt, hogy egy nap minél több 
előadás legyen”.6 Diaz nem az európai filmkultúrával szemben alkot, hanem 

4  Idézi Deleuze, Gilles Deleuze, Az	idő-kép, ford. Kovács András Bálint, Bp., Palatinus, 2008, 5.
5 Kovács András Bálint, Tarr	szerint	a	világ, Filmvilág, 2001/12, 12-13.
6 Sidney Lumet, Hogyan	készül	a	film?, ford. Gecsényi Györgyi, Bp., Európa, 1997, 184.
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a klasszikus stúdiórendszer, a filmgyár ellenében. Karrierje elején, első néhány 
filmjét ebben a rendszerben forgatta. A forgatási szisztéma a következő volt: 
hét napot kapott a film előmunkálataira, szintén hét napot a forgatásra, és 
újabb egy hetet az utómunkákra. A vágásnál is vérre menő vitákat folytatott a 
producerekkel.7 Diazban ez olyan mély nyomot hagyott, hogy filmjeit a Norte 
kivételével stúdióktól teljesen függetlenül készítette, a filmek gyártásában 
nem vesz részt más producer. Filmje nélkülöznek bármilyen kompromisszu-
mot, Diaz még ahhoz sem ragaszkodik, hogy filmjeit csak mozik vetítsék (ez 
egyébként is ritkán fordul elő fesztiválokon kívül), támogatja a filmjei online 
hozzáférhetőségét és szimpatizál a kalózokkal. Nem tudja elfogadni, hogy egy 
filmnek legfeljebb két és fél órásnak szabad lenni, mert szerinte ez csak olyan 
konvenció, amit gazdasági-hatalmi érdekek határoznak meg. A függetlenség 
a filmkészítés folyamatára is vonatkozik, amelyet Diaz „organikusnak” nevez. 
Ez azt jelenti, hogy engedi érvényre jutni a véletlent. Már a film forgatásának 
megkezdése előtt odautazik a helyszínre, hogy felmérje a viszonyokat. Ha lát 
valami érdekeset, akkor az könnyen bekerülhet a filmbe. Az egyik filmjének 
forgatási szünetében, reggeli kávézás közben meghallotta, amint néhány he-
lyi arról beszél, hogy közeledik a vihar. Diaz arra gondolt, hogy a vihar képei 
jól illeszkednének a filmjébe, és el is képzelt azonnal egy jelenetet. Felhívta a 
két főszereplőt, mindketten elfoglaltak voltak, egyikük éppen elutazni készült. 
Diaz arra kérte őket, hogy tegyék félre teendőiket és jöjjenek el forgatni. A je-
lenetet végül felvették és be is került a filmbe. Hasonlóan fontos volt a tájfun 
pusztította táj a Death	in	the	Land	of	Encantos	forgatása idején.
 Végül szeretnék röviden visszatérni Diaz legnagyobb vállalkozása, a 11 
órás Evolution	of	a	Filipino	Family-re. A filmnek heterogén a képi világa. Ré-
szint az archív felvételek miatt, részint mert többféle nyersanyagra forgatták 
(super 8-as és super 16-os filmre, videora, később pedig digitális kamerát 
is használtak), a munkálatok több mint tíz éven át folytak, néha több éves 
szünetekkel. A pénzhiány nagyon megnehezítette a készítését, Diaz azon-
ban hajthatatlannak bizonyult. A film több szálon és több idősíkban játszódik, 
látszólag szabálytalanul ugrálva a síkok között. A történet során karakterek 
tűnnek el, eltűnésük pedig nincs megmagyarázva. Ha nem is gondolunk a for-
gatás körülményeire, akkor is adódhat kézenfekvő magyarázat, hiszen a film, 
- ahogy fentebb már írtam - a szükségállpot idején játszódik, amikor emberek 
váratlan eltűnése mindennapos tapasztalat volt. A hirtelen ugrások állandóan 
bizonytalanságban tartanak minket, sokáig nem derülnek ki egyértelműen 
a viszonyok vagy egyes szituációknak az okai. A hosszú beállítások, az ese-
ménytelen, banális epizódok kimerevítése kapcsán Diaz részben önéletrajzi 
magyarázattal szolgál. A filippínók így élik az életüket. Ő maga is ebben nőtt 
fel, tíz kilométert kellett az iskoláig sétálnia és ugyanennyit vissza minden 
hétköznap, Diaz időérzékelése tehát egy sajátos közegben formálódott. 
7 Erről és Diaz életéről bővebben: http://www.pinoyfilm.com/lav-diaz-a-portrait-of-the-
artist-as-a-filmmaker
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Ebben a filmben is, amint sok másikban, főszereplői vidéken élő földművelők. 
A saját földjükön dolgoznak, csak annyit termelnek, amennyire szükségük 
van, illetve olyan mértékben értékesítik a javakat, amiből szerényen meg tud-
nak élni. Tehát kívül állnak a kapitalizmus által szabályozott időn. Ugyanakkor 
a hosszú beállításos stílussal Diaz azt is szeretné elérni, hogy a nézők másfaj-
ta tudatállapotba kerüljenek.8 Emellett az is érvényes, amit Jacques Ranciére 
ír az abszolút látásról Tarr Béla filmjei kapcsán. „A relatív látás eszközként 
fogja fel a látványt, és a cselekmény kibontakozásának szolgálatába állítja, 
az abszolút látás megadja a látvány számára szükséges időt, hogy kiváltsa 
sajátos hatását”.9
 Az Evolution kapcsán gyakran emlegették Tarr Sátántangóját, és Erich 
von Stroheim Greed c. híres némafilmjét. Diaz művének „aranyláz” epizódja 
magától értetődően felidézheti Stroheim filmjét, ugyanakkor ennél is fonto-
sabbnak tűnik Stroheim legendás koncepciója: filmje eredetileg 6-8 órán át 
tartott volna, producerek beszámolói szerint Stroheim szinte minden mozgást 
valós időben filmezett le, és a holt időt ábrázoló jeleneteket is megtartotta 
volna - mint tudható a felvételek jelentős része megsemmisült, hosszú időn 
keresztül csak a 140 perces változat volt látható, mígnem egy négy órás hely-
reállított verzió is forgalomba került (azonban az eredetihez képest még ez a 
verzió is csak torzónak tekinthető). Még két alkotást említenék: az egyik Ken 
Jacobs, amerikai avantgárd filmes több mint 50 évig készülő Star	Spangled	
to	Death c. munkája, amely terjedelmében (hat és fél órás), és sok tekin-
tetben szemléletében is rokonítható Diaz művével; a másik pedig Hamvas 
Béla Karneválja, amely „férceltsége”, szabálytalansága, beavatás jellege és 
elképesztő kiterjedése miatt is eszünkbe juthat. Csakúgy, mint Hamvas beso-
rolhatatlan, sehova sem illő könyvében, Diaz gigantikus filmjében is van va-
lami mélyen megrendítő. Botrányos alkotás, amely megsérti a korszellemet.

8 Ebben hasonlít Morton Feldmanra, a XX. század második felének jelentős avantgárd ze-
neszerzőjére, aki pályafutásának kései szakaszában két olyan vonós négyest komponált, 
amelyek szokatlan hosszukkal tűntek ki. A String	Quartet	(II) hat, míg a For	Philip	Guston 
öt órás volt. Aki végigülte ezeket a darabokat, azok beléptek egy új tudatállapotba. Alex 
Ross, The	Rest	Is	Noise:	Listening	to	the	Twentieth	Century, New York, Farrar, Straus and 
Giroux, 2007, 367.
9 Jacques Ranciére, Utóidő,	Tarr	Béla	filmjeiről, Bp., Műcsarnok, 2013, 19.  
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